UTVECKLA UPPLEVELSER
MED KUNDEN I FOKUS

KURBITS EXPORT
Ett produktutvecklingsprogram för dig som
vill bli mer internationellt konkurrenskraftig

Kurbits ägs och drivs av Region Dalarna.

KURBITS EXPORT

Utveckla produkter med kunden i fokus
och bli mer internationellt konkurrenskraftig!
Efterfrågan på unika upplevelser ökar stadigt i takt med att allt
fler utländska besökare väljer att resa till Sverige.

Annicka Lundberg,
Sundsta Säteri.
Gick Kurbits Export
2018

Kurbits är ett nationellt affärsutvecklingsprogram skräddarsytt för
besöksnäringen. Över 600 företag i Sverige, Norge och Schweiz har
genomgått Kurbits för att bli vassare på att göra affärer.
Kurbits Export är ett produktutvecklingsprogram som vänder sig till
företag som vill ta steget mot, eller ta nästa steg på, en internationell
marknad. Dom företag som har deltagit har tagit fram tydliga erbjudanden anpassade för den internationella marknaden.
Syftet med Kurbits Export är att företaget ska bli moget att producera,
marknadsföra och sälja upplevelser för andra marknader än den svenska.

Hur går det till?
Programmet består av 6 träffar där du lär känna andra företagare och
skapa nya samabeten och utveckla era produkter mot den internationella
marknaden - allt med gästen i fokus.
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företagare som har samma internationella
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Med regelbundna diskussioner kommer vi
bli ännu bättre i att förstå vad som är unikt
med vårt land och hur vi presenterar det
för världen på ett aptitligt sätt.
Tillsammans kan vi göra Sverige ytterligare
attraktivt att besöka och uppleva!”

Vi jobbar med workshops, föreläsningar, konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte där ni lär av varandra.
Det är ett av framgångsrecepten i Kurbits.

1. Målgrupp och marknad
2. Kunddriven produktutveckling
3. B2B - Försäljning och prissättning
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Kurbits Export har sex moment
där du varvar teori med praktiskt
arbete. Inbjudna experter och
föreläsare ger tips och delar med
sig av sina erfarenheter. Du får

4 .B2C – onlinekoll

även en personlig coach som tillsammans med dig arbetar för att

5. Kulturer, värdskap och strategiska val

utveckla din verksamhet.

6. Att lyckas med export – presentation av ditt erbjudande

Kurbits är resultatet av ett samarbete mellan Region Dalarna, meNY, Högskolan Dalarna och affärsutvecklare
med erfarenhet av turistnäringen. Målet är att ge företag inom turistnäringen möjlighet att öka lönsamheten i sin
verksamhet. Läs mer på www.kurbits.org.

